
-D&C: -kluwens leverden wel wat aardigheidjes op. Van poliep jes 
• hie kort er in te zitten: r.oc re riet, -den, -cypres, g o kromde 
-horstel, -pluim (Aglaophenia pluma) op 'een hauwt je' van hauw- 
wior,~ Laomedea longissima, Eudendrium spec. E’r bleken ook 
waVroodwiertjes in verstrengeld: G-raeilaria verrucosa, Qo- 
rallin si officinalis, Plocamium co c ein i um, i ers mos (Chondrus 
crispus) waarop het mosdiertje Electra pilosa, Griffithsia 
■ flosculosa, Phyllophora epiphylla, de-o laatste'" too e gedeter
mineerd door Martine Meert. Ik heb ook nog wat spulletjes 
vergeten uit de vloedlijn : gewcispons (Haliclona oculata), 
ruwo zeerasp op wulk en topelhoren o ..,., ze'c'yingc'r"TAlcyoni- 
dium of. gelatinosum), bladachtig hoorn wie r^TElps, t r a foli a- 
coa), M o mb r an i p o r a m emh r an a c e a. en, net als vorig jaar, c on 
stuk oarnsteon, groot 39/75 mm.- - ' _
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. . Het weekendje in Hb Zwin, 19_en 20 maart.
Jäot z'n zessen (van dk afdelingen Gent, Oostende on Hoist, 

waar bleef Blankenborgo?????) moesten we dit weekend maken.
Het laagtij was erg vroeg, zodat we eigenlijk wel te laat wa
ren begonnen met kruien. Daar de li cbaamslengte ven de deel
nemers toen ter plaatse enigszins oen beperkende- factor -was, 
word Erwina geslachtofferd het drie meter brede net te helpen 
sleuren'. ’ De lezer dient nu niet zijn fantasie de vrije loop 
te liten 'gaan wat betreft Erwina’s maton. Om allo dubbelzin
nigheden weg to nemen, wil ik benadrukken dat ik het hob over 
lengte en pk. Mot twee ’waterdichte' makken stevenden' wc 
door de schuimende golven. Dat schuim: was overigens niet wit, 
maar bruin, door de enorme hoeveelheid slib. De zeebodem 
was ook zalig zacht, zodat we menigmaal het net mochten uit
graven . In de eerste sleep zat eon to ig (Solea solea) of zes,
-pladijs (Pleuronectes platessa), meun_^Ciliata' mustelus), gar
naal (Crangon crangon) uiterâond, maar niet voldoende wor een 
maaltijd, oen fluwelen zwemkrab (Macro>ipüs puber) zondor schild, 
enkele kamkwallot j ós"~(pTeur obran chi a ~p Lleus )"on ~st r andkr abb on 
( Par cinüs'laacnas ), 11 mi"., ' 11 vr. -zond 3? en 4 vr. mot eieren.
1 or, was geparasiteerd door' een kr ab o e z ak j e ( S g: c culln a c ar e in i ).
Bij de 2c sleep haalden we het net, dat* overigens zijn boste 
tijd gekend had, zo lelijk open aan oon rooste prikkeldraad, 
anno 40-45, dat wo wol een kruis kond ai maken over ons kruien.
Enkele 'mensen hadden' wat op dc. gb '}1 geneusd on noemden de 
geschubde ze.c rups (Lepidonotus squamatus) talrijk. Verder mel
den zo nog Nereis diversicolor, 2 no o: s ¡zeekrabben (Cancer pa
gurus) , van Tosp. Ïl9,9 on 61’,4 mm. Erg laag was hot water nog 
niet, 11 was pas springtij de maandag. 1 s Namiddags, bij hoog
water, gingen wc wandelen in het vogelreservaat. Hot water 
was zo diep, de stroming zo sterk en ch.- grachten zo brood dat 
or voor sommigen nattigheid en voor een enkeling zelfs oen fles 
wijn moe te verdienen viel. Er lagen rok nogal wat doden, o.a. 
een ooievaar, dic fel gegeerd werd dom oen deelneemster voor 
oen vriend van haar die in schedels do«.t. Zorg maar dat je er 
zelf het hoofd niet bij verliest. Aura.re lijken waren dat van 
oen koper rack, ekster, adult en juv. z: Ive rm.ee uw en een schou- 
dcrgordol, van een juv. drioteenmeouw. Deens lepc-lblad stond 
in bloei. ¥0 koerden langs hot'strand terug on noteerden pen-hornu fi-i i r* .vi .. —  ~¡-u„.—  /t— ~ — --- —



dori), wadslakje (Hydrobia ulvae), wenteltrap (Epitonium cia- 
Thrus), enkele schilden van de gewone zwemkrab (Macropipus 
holsatus) en een horsmakreel (Trachurus trachurus) van 34 cm.
Het laatste eind liepen we weer door 1t Zwin. Vanop de dijk 
konden we in de kokmeeuwenkolonie mooi het koppeltje zwartkop- 
meeuwen bewonderen. In totaal schatten we het aantal bergeenden 
op 250*. Dit voor de conservator die ons vroeg die beesten eens 
te tellen, ’s Avonds gingen we op audiëntie bij ouwe sok en 
swger lue van Rillaer. Hij heeft nl. een ferme kollektie schel
pen en ook nog ander zeespul. D'er zaten enkele dingetjes tussen 
die men niet alle dagen te zien krijgt, o.a.'twêe kleine soorten 
zwemkrabben, Macropipus pusillus en H. marmoreus, en Astacilla 
spec., een bizarre isopood, om van de schelpen nog te zwi¿gen.
De zondagvoormiddag probeerden we nog wat te vissen met een 
kleiner steeknetje en we haalden er waarachtig een smalle, zee- 
pissebed (idotea, linearis) mee boven. Ook tarbot (Scophthalmus 
maximus) Is rt vermelden waard . Op gb 3I âe e an j'ê'ïipr ( Me tridium 
senile), gorgelpijpje (Tubularia larynx), noord ze e krab*en zee- 
draad "spec, [laomedea spec.TI Op 3Ö vonden we, ha “Tang zoeken, 
aan de oostkant nog 1 schaalhoren (patella vulgata). Ook opnieuw 
noordzeekrab en een soort buiswier (Polysiphonia spec.). Dat was 
het. Volgende keer hopelijk meer volk.
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Xn. de vorige Tuimelaar verscheen een oproep i.v.m. kwal— 
lenwaarnemingen. Daar wilde ik nog even op terugkomen.

We zullen nl. proberen dit jaar, aan de hand van soveel 
mogelijk via ar nemingen, min of meer een overzicht te krijgen 
van de massale aanspoelingen, die de strandwandelaars onder 
ons allicht bekend sijn, maar ook van de dooie enkeling die 
je vindt.

Rond welke tijd spoelen ze aan ? Wat voor soort ? enz. ..
Cm ’t jullie gemakkelijk te maken laat ik de stoet nog 

eens casseren.
Erg algemeen is de oorkwal ( Aurelia aurita ), die vrij

wel altijd makkelijk herkend kan worden aan de 4, veelal 
witte, oorvormige gonaden ( voortplantingsorganen). Aan de 
onderzijde bevinden zich 4 mondlapoen, waartussen de mond
opening z i t .

Ben kwal die eveneens makkelijk herkenbaar is, is de 
kompaskwal ( Chrysaora, hyoscella ) .Op het scherm heeft ie 
nl.24 bruine driehoekige tekeningen ( in de vorm van een 
kompasroos) en de gelobde rand draagt ook nog eens vlek
ken van dezelfde kleur.


